
 

 

  

 

RIIHIMÄEN IDÄNTYÖ ry 

LOKAKUU  2010 

Puheenjohtajan palsta  
LAPSENMIELI 

Jeesus kehottaa meitä katselemaan kedon kukkia ja taivaan lintuja lapsen lailla. Hän kieltää 

meitä murehtimasta turhista asioista.  Me aikuiset kuitenkin murehdimme kaikenlaista, 

hätäilemme ja huolehdimme,  kadumme eilistä ja pelkäämme huomista.  On toki paljon 

asioita, joista meidän aikuisten on pidettävä huolta.  Meidän on otettava oppia menneestä 

ja suunniteltava tulevaa.  Jokaisen on kannettava vastuunsa ja velvoitteensa.  Mikä sitten 

on turhaa murehtimista, mistä Jeesus haluaa meidät vapauttaa? 

Pieni lapsi elää aina nyt-hetkessä. Lapsi ei muista eilistä eikä ymmärrä huomista. Hän iloit-

see pienistä asioista, puhallus tai halaus laannuttaa hetkessä itkun. Kun tämän päivän pe-

rustarpeet on tyydytetty, kaikki on hyvin ja nauru helisee! 

Pienet lapsenlapseni ovat opettaneet minulle elämän ja Jumalan lapseuden salaisuutta ai-

van uudella tavalla.  Ellemme käänny lapsenkaltaisuuteen, katsele maailmaa lapsen silmin, 

emme voi nähdä Jumalan valtakuntaa, sanoo Jeesus. Jos mietimme eilisen murheita ja 

huomisen huolia, ne vievät voimat tästä päivästä. Jos emme ole läsnä tässä päivässä, se jää 

elämättömäksi elämäksi, mistä katoaa myös ilo.  Kun olemme tehneet sen, mitä kukin päi-

vä vaatii,  saamme pyhässä huolettomuudessa jättää  huolemme Herramme hoitoon.  Tä-

hän opettavat meitä myös vankiveljemme  ja –sisaremme, jotka jaksavat Jumalan avulla 

elää päivän kerrallaan vaikeissa olosuhteissa.  Jumalan rakkaus lämmittää sydäntä kuin par-

haimman äidin syli.  

Herra antakoon meille kaikille  oikeaa lapsenmieltä ja iloa työssämme! 

Soili Juntumaa, puheenjohtaja 

  

 

 

LAHJAKSI  

OLETTE SAANEET  

LAHJAKSI ANTAKAA 

 

Vera 



 

Julianaan tutustuin Sablinon vankilassa syksyllä 

2008. Meistä tuli läheisiä ystäviä, kirjoitin hänelle 

koko ajan kaksi kirjettä viikossa. Kerron kristittyjen 

elämästä, miten seurataan Kristusta. Pelastuksesta 

kerroin tietysti jo heti alkuun. 

 Juliana on nyt 33 v. Hän oli joutunut vankilaan huu-

meiden takia v. 2005 ja kärsi rangaistustaan viisi 

vuotta. Hän vapautui vankilasta viime tammikuussa 

ja jo seuraavana päivänä hän löysi itselleen työpaikan 

ompelijana, hän on ahkera, vaikka palkka on erittäin 

pieni. Hän asuu äidin perintöä olevassa kahden huo-

neen asunnossa yhdessä veljensä Boriksen, 22v. 

kanssa. Veli on muuttunut tänä aikana kun Juliana on 

ollut kotona, hänkin on mennyt työhön ja haluaa 

myös seurata Kristusta. Toinen veli, Maksim 17 v., 

on vielä lastenkodissa, ja on kovin pahoillaan, jos ei 

pääse viikonloppuisin kotiin. Hänkin on niin kiinnos-

tunut hengellisistä asioista ja uudesta elämästä, joka 

heillä nyt on. Yksi sisarpuoli asuu vielä Israelissa, 

hänet Juliana löysi hiljattain internetin välityksellä, 

välit olivat olleet poikki 16 vuotta. 

Julianalla oli kaksi lasta, poika, Ruslan, on syntynyt 

1994 ja on tällä hetkellä lastenkodissa. Vuonna 2004 

hänelle oli syntynyt tyttö, joka äidin jouduttua vanki-

laan annettiin adoptoitavaksi ja hänestä ei äiti saa 

enää mitään tietoja. Poika käy lähes joka viikonloppu 

Julianan luona, mutta välit eivät ole kovin lämpimät. 

Äiti rukoilee kärsivällisesti Jumalaa, ja odottaa että 

suhde muuttuu. 

Huumeidenkäytön seurauksena Juliana menetti kaik-

ki hampaansa, ne tyngät, mitkä vielä ovat jäljellä, 

särkevät ja vuotavat mätää. Ennen vankilaa hän sai 

huonoista hampaistaan verenmyrkytyksen ja oli vä-

hällä kuolla. Tästä tapauksesta lähtien verenkierto 

hänen käsissään ja jaloissaan on hyvin huono, ja ne 

ovat jatkuvasti sinisen ja punaisen kirjavat. Hänen 

pitäisi ehdottomasti päästä sydänleikkaukseen, siitä 

on tehty jo hinta-arviokin, mutta....! Samoin hänen 

hampaansa vaatisivat perusremontin, ja se olisikin 

hänelle vielä tärkeämpää, vaikuttaahan hampaat ter-

veyden lisäksi merkittävästi ulkomuotoon. Hammas-

remontti maksaa 30000 ruplaa, siis noin 800€. Ihan 

mahdoton summa hänelle! 

Keväällä Juliana oli käymässä Sablinossa tapaamassa 

tuttavaansa. Samaan aikaan vankilasta vapautui nuori 

nainen, Svetlana, 20 v. Hän oli ollut vankilassa 6 v., 

tapettuaan miehen, joka oli yrittänyt hänet raiskata, 

kun hän oli vasta 14 v. Kukaan ei ollut häntä vastassa 

vankilan portilla, eikä hän tiennyt mihin mennä, mitä 

tehdä. Juliana otti hänet kotiinsa, hankki hänelle 

vaatteita, löysi työtä, opetti seuraamaan Jeesusta, oli 

hänelle kuin äiti. Sitten Svetlana oli valmis lähte-

mään kotiin Petroskoihin äitinsä luo. Juliana vannot-

ti, ettei Jeesusta saa jättää vaikka mitä tapahtuisi. Kir-

jeet kulkivat tiuhaan, mutta jo parin viikon päästä 

Sveta oli jälleen Julianan oven takana. Äiti ei ollut 

halunnut häntä kotiinsa asumaan. Nyt Sveta asuu, 

naapurien paheksunnasta huolimatta, Julianan luona. 

Julianan haaveena onkin työskennellä vankilasta va-

pautuvien nuorten naisten parissa. Monet Sablinon 

naiset myös kyselevät häneltä, missä voisi aloittaa 

uutta elämää vapaana. Kunpa löytyisi vain paikka 

naisten asuntolalle! 

Juliana on täynnä iloista, suorastaan lapsellista luot-

tamusta Jumalaan ja käytännöllistä rakkautta lähim-

mäisiin. Rukoillaan, ja toimitaan mekin hänen esi-

merkistään. Kuunnellaan Jumalan puhetta ja toteute-

taan sitä elämässämme.              

Hilda Taipale 

PS: Julianaa voi avustaa 

laittamalla Idäntyön tilille 

merk. ”Juliana”  

 

  

 Jokainen voi auttaa lähimmäisiään! 



Matkassa pieni, mutta pippurinen porukka hoitamas-

sa Jumalalta saamaansa tehtävää. Autossa kaikkien 

tuliaisten ja viemisien lisäksi Helena, Hilda, Taisto, 

Sasha kuskina ja allekirjoittanut. Yksi ystäväni sanoi 

eilen, että on ihmeellistä kuinka Jumala järjestää asi-

oita ja että Idäntyö sai kuskin itselleen entisestä van-

gista. Tosin itse emme ole enää pitkään aikaan aja-

telleet Sashaa entisenä vankina, vaan rakkaana us-

konveljenämme, yhtenä meistä. 

Rajalle asti me muut keräsimme voimia nukkuen – 

mahdoimme olla tylsää seuraa Sashalle! Rajasta pää-

simme ongelmitta läpi, vaikka etukäteen olimme 

miettineet huomataanko Viipurin Kristillisen kes-

kuksen kautta Siperiaan matkalla olevat Johannek-

sen evankeliumit. Keskuksessa meillä oli hyvä kes-

kustelu Aleksein kanssa. Postin lisäksi kävimme Vii-

purissa Jukka Järven kummitytön, Alisan luona. Hän 

on päässyt itsenäisen, ja toivottavasti myös parem-

man ja tasapainoisemman elämän alkuun, tulevan 

puolisonsa kanssa. Heille on tulossa vauva vuoden 

vaihteessa, mutta sitä ennen he toivovat saavansa 

asuntoa remontoitua, jotta he sitten kykenevät kes-

kittymään vain pienokaiseensa.  

Pietariin saavuttuamme suuntasimme Vasilin saarel-

le, jossa sijaitsee tukemamme miesten asuntola. 

Asuntolan johtaja, Andrei Peshkov oli sairaalassa 

munuaiskivien takia jo viidettä päivää. Antakoon 

Herra helpotuksen Andrein kipuihin! Sisään saavut-

tuamme huomasimme siellä olevan kolmen asuk-

kaan lisäksi myös kolme Pisara ry:n ihmistä tulkkin-

sa kanssa. Hetken päästä saapui myös Sasha Login. 

Oi, mikä ilta meillä olikaan! Saimme elää yhdessä 

ihmisten erilaisia vaiheita ja kuulla upeita todistuksia 

Jumalan rajattomista mahdollisuuksista – kuinka ih-

misen elämä voi kirjaimellisesti pelastua tuhon kes-

keltä. Ja toisaalta, kuinka uskonratkaisunsa tehneestä  

ja siksi perheensä hylkäämästä ihmisestä voi tulla 

Jumalan sanansaattaja. Saimme myös kuulla tämän 

rohkean veljen rukoilevan omalla äidinkielellään – 

tadžikiksi. Kieli kuulosti korvissani suloiselta musii-

kilta ja vaikka en hepreaa osaakaan, niin se minulla 

tuli mieleen äänteiden soljumisesta.  

Lauantain valjettua suuntasimme Igorin seurakunnan 

aloittamaan Kollontaikadun lasten ja nuorten kes-

kukseen. Itse olin siellä ollut viimeksi kaksi kuu-

kautta sitten, joten nyt sain kokea mukavan yllätyk-

sen – iso huone oli valmis kauniin vihreine ja rauhal-

lisine seinineen. Myös keittiö oli viimeistä silausta, 

allasta, vaille valmis. Viereisen Pavelin seurakunnan 

jäsen oli ollut tekemässä keittiötä ja kuinka hyvää 

työtä hän olikaan tehnyt! 

Saimme monia hyviä uutisia, muta myös huonoa 

kerrottavaa teille rakkaat Idäntyön tukijat. Tällä het-

kellä eivät venäläisetkään, ortodokseja ja baptisteja 

lukuun ottamatta, pääse evankelioimaan vankiloihin. 

Igor kertoi baptistien myös tukevan muita evankeli-

oimistyötä tekeviä seurakuntia, koska he tietävät 

myös omien vankilalupiensa olevan vaarassa. Igorin 

seurakunnasta on joku lähdössä Moskovaan selvittä-

mään asiaa. Rukoilkaamme, että vankiloiden ovet 

vielä aukenisivat, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus 

kuulla pelastuksesta.  

Kävimme viemässä yhteen Igorin seurakunnan per-

heeseen, johon on viides lapsi tulossa, vaatteita ja 

muita tarpeellisia tavaroita. Sitten suuntasimme toi-

selle puolelle Pietaria tapaamaan ystäviäni Sergeitä 

ja Natashaa. Vain Sasha, joka myös tuntee nämä tu-

levat vanhemmat, tuli kanssani sisälle. Saatoimme 

kaikessa rauhassa teekupin ääressä keskustella. Las-

kettuun aikaan on enää vajaa kuukausi ja varsinkin 

tuleva isä on jännittynyt kaikesta uudesta. Jos Luoja 

suo, niin kuukauden päästä heidät tavatessamme 

saamme pitää sylissämme pienokaista. Suokoon Ju-

mala myös vielä keskeneräisten wc- ja pesutilojen 

valmistua ajoissa! 

Aivan liian pian oli jälleen aika jättää toisillemme 

hyvästit. Suuntasimme kohti Masha-turvakotia, joka 

sijaitsee aivan Suomen aseman läheisyydessä. Ke-

väällä muistan meidän kovasti miettineen, kuuluuko 

meidän käydä tyttöjen luona, koska kasvattajan 

asenne vierailuihin ei ollut lainkaan suopea. Nyt tyt-

töjen kanssa oli toinen kasvattaja ja ilmapiiri oli ai-

van toisenlainen. Tapasimme myös hurmaavan pie-

nen 1,5-vuotiaan pojan, joka 

oli äitinsä kanssa tapaamassa 

Mashassa asuvia tyttöjä.   

 

 

Pietarissa 17-19.9.2010   
 



 

 

  

Igor pyytää rukoile-

maan omasta ja per-

heensä ja  puolesta! 

Pojan äiti, entinen Mashan asukas, opiskelee psyko-

logiaa voidakseen itse auttaa muita, kuten häntä oli 

aikoinaan autettu. Tyttöjen kanssa meillä oli hyvä 

hetki; keskustelimme kesästä, Taivaan Isästä ja ru-

kouksesta, vuoroin lauloimme me vieraat ja vuoroin 

tytöt.  Yhteisen illan päätimme sisaruspiirissä Isä 

Meidän –rukoukseen ja Herran siunaukseen. Meidät 

toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi kuukauden 

päästä uudelleen.  

Sunnuntaina kävimme tervehtimässä Keltossa  Lari-

saa, joka ikäväksemme oli huonossa kunnossa ja me-

nossa seuraavana päivänä sairaalaan. Antakoon Tai-

vaallinen Isä hänelle voimia ja terveyttä!  

Kolpinon lastenkotiin saapuessamme meidät otti 

vastaan iloinen joukko kolmasluokkalaisia. Kyselty-

ämme lapsilta heidän kuulumisensa, esitimme Raa-

matusta pienen kohtauksen, jossa Jeesus herättää 

kuolleista Jairoksen tyttären (Luuk 8). Lapset katsoi-

vat hievahtamatta ja sen jälkeen meillä olikin hedel-

mällinen keskustelu Jumalasta sekä siitä miten ja 

milloin Hänelle voi puhua. Lopuksi muistimme ke-

sän aikana synttäreitään viettäneitä pienillä lahjoilla 

ja laululla. Lasten silmistä näki kuinka tärkeää heille 

on se, että heidät ja heitä muistetaan, niin siinä het-

kessä kuin rukouksessakin.  

Kotia kohti suunnistaessa totesimme, että meidän 

pitäisi vain rohkeammin kokeilla asioita ja seuraa-

valla kerralla ottaa toinen Raamatun kohta esitettä-

väksi lapsille. Aika näyttää mitä siis ensi kuussa tu-

leman pitää. Koska vankiloiden ovet ovat ainakin 

toistaiseksi kiinni, mietimme matkan aikana mikä 

olisi nyt Herran tarkoittama tie jatkaa. Olemmeko 

oikealla polulla? Olen kuitenkin varma siitä, että kun 

nöyrästi kuuntelemme Jumalan tahtoa ja rukoilemme 

johdatusta, tulemme tekemään Hänen suunnitelman-

sa mukaisesti.  Myös sotapäälliköt aikoinaan pyysi-

vät Jeremialta ”Pyydä Herraa, Jumalaasi, ilmoitta-

maan meille, mihin meidän on mentävä ja mitä mei-

dän on tehtävä."  (Jer 42:3).  Odotamme ja toimimme 

”Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä 

hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yh-

distää meihin.” (Gal 6:10) 

- Kira Salminen-  

  

    Riihimäen Idäntyö ry 

SYYSKOKOUS 24.10.2009 klo 17 

Keltaisella talolla, Pohjoinen Asemakatu 5   
Riihimäki 

Kokouksen aiheina yhdistyksen hallituksen jä-
senten valinta ja seuraavan vuoden toiminta-

suunnitelma ja talousarvio. 

Matkakuvia ja viimeisiä uutisia. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa kaikki Idäntyön jäsenet!   

Tule kokemaan muutoksen voimaa! 

Matka 29.-31.10.2010  Kotliin ja Breobrazenkaan     

”Uusi Elämä” narkomaanien kuntoutuskoteihin  

Matka tehdään Idäntyön autolla. Mukaan otetaan ilmoit-

tautumisjärjestyksessä. Matkan hinta yöpymisineen 80 €, 

ruokailut omalla kustannuksella. Ilmoittaudu Tapanille 

Riihimäen idäntyö ry           Y 1877757-1             
Koivukatu 21, 11710 Riihimäki 

Keräyslupa  POHADno2010/935                          
Voimassa 18.3.2010-31.12.2011 

Rengon Säästöpankki 426211-233876                     
Jäsenmaksut 25 € / vuosi, viite 5050                      
Lahjoitukset viite 5005 

Puh.johtaja Soili Juntumaa 0505525529 
               soili.juntumaa@evl.fi 

Sihteeri  Tapani Vanhala 0400307475 
                tapani.vanhala@kolumbus.fi 

Rah.hoit. Jari-Pekka Koppinen  0500715908 
Pirkko Arola  0405601374                                      
Sanni-Maria Seppänen-Kirjunova 0400823755        
Kira Salminen                                                         
Heli Virtanen 0415164944                                      
Risto Jokinen 0403527055                                       
Helena Jokinen       herijok@elisanet.fi 
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www.riihimaenidantyo.fi 
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